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CONTRACORRENT

John Webster

«Després d’un any
vivint sense petroli,
no pots tornar al teu
anterior estil de vida»
Es pot viure un any sencer sense
petroli ni cap dels seus derivats? El
cineasta finès John Webster ha
volgut demostrar que sí: Recipes for
Disaster n’és la mostra filmada,
però ningú no ha dit que fos fàcil.
«El Documental del Mes» portarà
aquesta curiosa lluita ecologista a
Girona i Figueres el  de juliol.
Creu que una família mitjana pot
lluitar contra el canvi climàtic?
R Definitivament, sí. Els països desenvolupats exercim un paper preponderant en aquesta causa, perquè tenim
moltes opcions. Tenim els diners necessaris, i si els posem en un canvi en
els nostres hàbits fem molta força.
P Però no podem fer-ho sols.
R Tenim poder com a famílies i consumidors, tot i que és clar que hem de
treballar de la mà amb els polítics.
P Ha estat realment tan dur viure un
P

any sense petroli ni derivats?
R Moltíssim, sobretot al principi, perquè no coneixíem quines alternatives
teníem. Vam posar molt d’esforç en coses realment estúpides...
P Com quines?
R Trobar aliments que no estiguessin
embolicats en plàstic, a fabricar pasta de
dents, dutxar-nos. És ridículament complex passar del plàstic, tot ve embalat. No
sabíem com sortir-nos-en!
P Però van continuar amb la idea.
R Quan vaig començar volia mostrar
què és el correcte, què cal fer. Però també ensenyar que és complicat canviar
les nostres barreres psicològiques. A
més dels plàstics, el que va ser molt difícil va ser trobar com escalfar la casa.
És absurda l’enorme presència dels
combustibles fòssils en el nostre dia a
dia, en som molt dependents.
P I què van trobar a faltar més?
R Les facilitats de comprar sense haver
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«Ens ha costat
cinc anys
aprendre a viure
d’una altra
manera, però els
sacrificis fets no
afecten la
nostra felicitat,
al contrari»
 La família de
John Webster viu
en una casa feta
amb materials
ecològics i compra
de manera
sostenible. Els
seus fills van a
l’escola local per
no haver-los-hi de
dur en cotxe.
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de buscar alternatives i estudiar opcions sostenibles. Una visita al supermercat esdevenia una odissea!
P El documental té sentit de l’humor, però també, moments tensos.
R Sobretot al principi, quan vaig dir
a la meva família què volia fer. La
meva dona volia participar-hi, però
trobava molt dur que la seva vida privada passés a ser pública. Vam dir de
provar-ho durant tres mesos i veure
com funcionava; però passat aquest
temps ja ens hi havíem acostumat i
havíem trobat alternatives per als
principals problemes.
P I després de Recipes for Disaster,
han tornat als costums d’abans?
R És fàcil anar a comprar sense pensar en res més, però després d’un any
és impossible tornar a aquell estil de
vida. Ens hem quedat amb les grans
apostes, però d’una manera més
raonable. És com quan has acabat de
fer règim, has après quantes calories
tenen els dolços i saps de quins pots
prescindir i de quins no.
P I quins són aquests «pastissos»
energètics?
R Escalfar la casa, el menjar i el
transport: ja no viatjo en avió, és una
opció vital. Cal temps per aprendre
a viure així, però per exemple ara casa
nostra està construïda amb materials
ecològics, i alimentada per energia
verda. Hem trigat cinc anys a arribar
aquí, però hem après que aquests sacrificis no afectaven la nostra felicitat, al contrari.

